
1 Bilimsel Haz rl k Program  

Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, 
ba vurduklar  yüksek lisans veya doktora 
program ndan farkl  alanda alm  ö rencilere ve 
lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, 
ba vurduklar  yüksekö retim kurumu d ndaki 
yüksekö retim kurumlar ndan alm  olan yüksek 
lisans ve doktora ö rencilerine, anabilim dal  
ba kanl n önerisi ve ilgili enstitü yönetim 
kurulunun karar yla bilimsel haz rl k program  
uygulanabilir. 

2 Bilimsel Haz rl k Program   Süresi 
En fazla iki yar ld r. Bu süre, lisansüstü program n 
süresinden say lmaz. ki yar  a an süreler azami 

renim süresinden say r.

3 Bilimsel Haz rl k Dersleri 
Bilimsel Haz rl k Dersleri, Yüksek lisans ve doktora 
program nda al nmas  gereken derslerin yerine 
geçemez.

4
Bilimsel haz rl k dersleri 
kredi toplam  

Kredi toplam  en az 8, en fazla 30’dur. Bu programda, 
bilimsel haz rl k dersleri dâhil al nabilecek derslerin 
toplam AKTS kredisi, her bir yar l için 45 AKTS’den 
fazla olamaz. 

5 Bilimsel Haz rl k Dersleri 

rencilerin lisans ve/veya lisansüstü ba ar  düzeyleri ile 
izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programlar n 
nitelikleri de erlendirilerek anabilim dal  ba kanl  
taraf ndan belirlenir. Yüksek lisans ö rencisinin bilimsel 
haz rl k dersleri, lisans seviyesindeki derslerden; doktora 

rencisinin ise lisans ve/veya yüksek lisans 
seviyesindeki derslerden olu ur. 

6
Bilimsel haz rl k derslerinin 
devam ve ba ar  
de erlendirme ko ullar  

lgili dersin verildi i programdaki devam ve ba ar  
de erlendirme ko ullar  uygulan r, dersten ko ullu 
geçme kabul edilmez. 

7
Bilimsel haz rl k derslerinin 
devam ve ba ar  de erlendirme 
ko ullar  
Bilimsel haz rl k derslerinin 

.Ü. Lisansüstü yönetmeli ine uygun olarak lisans 
düzeyindeki devam ko ullar  geçerli olmak üzere lisans 
derslerinden ald  notlar lisans ö rencileri ile ayn  grupta 
de erlendirilir. 

8
Bilimsel haz rl k derslerinin 
yan  s ra yüksek 
lisans/doktora dersi almak 
için

Anabilim dal  ba kanl n önerisi ve ilgili Enstitü 
Yönetim Kurulu karar yla, kabul edilmi  oldu u 
lisansüstü programa ait dersler de alabilir. Bilimsel 
haz rl k dersleri dâhil al nabilecek derslerin toplam AKTS 
kredisi, her bir yar l için 45 AKTS’den fazla olamaz. 
Bu f kra kapsam nda al nan dersler, bilimsel 
haz rl k program  tamamlad ktan sonra kabul edilmi  
oldu u lisansüstü program derslerinden say larak 

rencinin intibak  yap r. 

9

Bilimsel haz rl k derslerinin 
yan  s ra yüksek 
lisans/doktora dersi al nd  
takdirde 

Bilimsel Haz rl k program  süresi, lisansüstü program n 
süresinden say lamayaca ndan, bilimsel haz rl k 
program  tamamland ktan sonraki dönemde yüksek lisans 
ve doktora ders a amas  en az 2 yar lda 
tamamlamak zorundad r. 

ATATÜRK LKELER  VE NKILAP TAR  ENST TÜSÜ 
STANBUL ÜN VERS TES

MSEL HAZIRLIK PROGRAMI SÜREC


